Kako zadobiti jubilejski ili potpuni oprost u Riječkoj nadbiskupiji?
Jubilejski oprost, uz uobičajene uvjete
(sakramenat pomirenja, slavlje euharistije uz
razmatranje milosrđa, te ispovijest vjere i molitva
za papu Franju i za nakane koje on nosi u srcu za
dobro crkve i čitavog svijeta), moguće je dobiti
prošavši kroz Vrata milosrđa u katedrali sv. Vida
ili svetištu Majke Božje na Trsatu, a u svim
župnim crkvama samo na župni patron.
Ako se zbog bolesti ili starosti ne može
pohoditi spomenuto svetište Majke Božje i
Katedralu, mogu taj oprost steći ako „s vjerom i
radosnom nadom žive“ svoje trpljenje, te „prime
pričest ili sudjeluju na svetoj misi i zajedničkoj
molitvi, čak i putem raznih sredstava
komunikacije“.

Redoviti potpuni oprost (uz navedena tri uvijeta) podjeljuje se vjerniku koji:
•
•
•
•

•

pohodi presveti sakramenat i u klanjanju zadrži se barem pola sata.
u korizmene petke nakon pričesti pred likom raspetoga Isusa u cijelosti
izmoli molitvu Evo, moj dobri i preslatki Isuse.
pobožno primi papinski blagoslov koji sveti otac
podjeli urbi et orbi (gradu i svijetu).
pobožno sudjeluje u euharistijskoj procesiji, a od
najveće je važnosti ona koja se održava na
svetkovinu Presvetoga Tijela i Krvi Kristove.
pobožno izmoli Gospinu krunicu u crkvi ili
kapeli, ili u obitelji, ili u redovničkoj zajednici.

Podjeljuje se potpuni oprost članovima obitelji koji:
Na dan kada se njihovu obitelj prvi put, po mogućnosti u
nazočnosti svećenika ili đakona, posveti Presvetom Srcu
Isusovu ili svetoj Obitelji Isusa, Marije i Josipa, uz moljenje
propisano odobrene molitve, Premili Isuse, pred slikom
Presvetoga Srca ili svete Obitelji; na godišnjicu taj je oprost
djelomičan.

Odgovara i uređuje: vlč. Hrvoje Poljak,
župnik župe sv. Filipa i Jakova ap.
NOVI VINODOLSKI

Crkva nam nudi priliku za
POTPUNI I DJELOMIČNI OPROST
od grijeha i kazni za grijehe
Što je to oprost?
„Oprost je otpuštanje pred Bogom vremenite kazne za grijehe kojih je krivnja već
izbrisana, što ga vjernik, pravo raspoložen i pod sigurnim i određenim uvjetima,
postiže pomoću Crkve koja, kao služiteljica otkupljenja, ovlaštno dijeli i
primjenjuje blago Kristovih i svetačkih zadovoljština“ (kan. 992 Zakonik kan. prava).
Sakramentalna ispovijed daje oproštenje od vječne kazne za grijeh. No, svaki
grijeh, pa i laki, povlači sa sobom jednu nezdravu privrženost uz stvorenja, koju
treba čistiti bilo na zemlji bilo poslije smrti u stanju zvanom ČISTILIŠTE. To
čišćenje oslobađa od takozvane „vremenite kazne“ za grijeh, kao posljedice same
naravi grijeha. Vremenite kazne na zemlji, brišu se strpljivim podnošenjem
životnih teškoća, pokorom i oprostima koje nam Crkva u tu svrhu daje.

Kakve vrste oprosta imamo?
„Oprost je djelomičan ili potpun, već prema tome oslobađa li djelomično ili
potpuno od vremenite kazne koja se duguje za grijehe“ (kan. 993 Zakonik kan. prava).
Tko dobije potpuni oprost, Crkva mu je iz svoje duhovne riznice namjenila
toliko duhovnih zasluga, koliko je potrebno da potpuno zadovolji za svoje grijehe,
bilo ovdje, bilo u čistilištu. Oprosti se mogu uvijek namjeniti i za pokojne.

Kako zadobiti potpuni oprost?
Da bi se dobio potpuni oprost, nužno je izvršiti propisano djelo (koja su
navedena na zadnjoj stranici) i ispuniti tri uvijeta: SAKRAMENTALNA
ISPOVIJED, EUHARISTIJSKA PRIČEST I MOLITVA NA NAKANU
SVETOGA OCA (npr. Oče naš i Zdravo Marijo; ili može se izmoliti molitva po
slobodnom izboru). Osim toga, traži se da bude isključena bilo kakva privrženost
grijehu, pa i lakomu. („Priručnik o oprostima“, br. 7., str.135.)

Kako od Crkve zadobiti djelomični oprost?
PODJELJUJE SE DJELOMIČNI OPROST VJERNIKU KOJI:
PODJELJUJE SE DJELOMIČNI OPROST VJERNIKU KOJI:

si u duhu pokore i uz osobnu žrtvu dragovoljno uskrati nešto dopušteno.

u izvršavanju svojih dužnosti i u podnošenju životnih poteškoća, s poniznim
pouzdanjem uzdiže dušu k Bogu te, makar samo u duhu, dodaje neki pobožan zaziv.
Ovom prvom povlasticom vjernike se potiče da izvršavaju
Gospodnju zapovijed: „Valja svagda moliti i nikada ne
sustati“ – i istodobno ih se uči da svoje dužnosti izvršavaju
tako da očuvaju i osnaže svoju sjedinjenost s Kristom.

•
•

• „Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i
otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži,
nalazi; i onomu koji kuca otvorit će se.“ (Mt 7, 7-8.)
„Pazite na se da vam srca ne otežaju u životnim brigama... Budni
budite i u svako doba molite.“ (Lk 21, 34.36.)
„Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte!“ (1 Sol 5, 17-18.)

•
•
•
•
•

Ova povlastica daje odgovor našemu potrošaćkom
vremenu u kojem je, osim crkvene zapovijedi o postu i
nemrsu koja je vrlo blaga, iznimno poželjno da se
vjernike pozove na vršenje pokorničkih čina. Tako se
vjernika potiče da zauzdava strasti, da svoje tijelo
podvrgne da mu služi i da se suobličuje siromašnomu i
strpljivomu Kristu.
„Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka
danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom.“ (Lk 9, 23.)
„Ako se ne obratite, svi ćete tako propasti.“ (Lk 13, 5.)
„Ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.“ (Rim 8, 13.)
„Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti. Ako
ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati.“ (2 Tim 2, 11-12.)
„Radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o objavljenju njegove slave
mognete radosno klicati.“ (1 Pt 4, 13.)

PODJELJUJE SE DJELOMIČNI OPROST VJERNIKU KOJI:
u duhu vjere i potaknut milosrđem sebe i svoja dobra stavlja u službu braći u
potrebi.
Ovom povlasticom vjernika se potiče da po Kristovu
primjeru i nalogu što češće vrši djela ljubavi i
milosrđa. Ipak, oprostom se ne nagrađuju sva djela
milosrđa, nego jedino ona koja su učinjena “u službi
braći u potrebi“, primjerice kojima su za tijelo
potrebni hrana i odjeća ili za dušu pouka i utjeha.
•
•
•
•

„Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje
najmanje braće, meni učiniste!“ (Mt 25, 35. 40.)
"Dok imamo vremena, činimo dobro svima, ponajpače domaćima u
vjeri." (Gal 6, 10.)
„Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za
druge.“ (Iv, 13, 35.)
„Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred
njim srce - kako ljubav Božja ostaje u njemu? Dječice, ne ljubimo riječju i
jezikom, već djelom i istinom.“ (1 Iv 3, 17-18.)

PODJELJUJE SE DJELOMIČNI OPROST VJERNIKU KOJI:
u posebnim prilikama svakodnevnog života pred drugima dragovoljno pruža
otvoreno svjedočanstvo vjere.
Ova povlastica potiče vjernika da otvoreno
očituje svoju vjeru pred drugima, na slavu
Božju i za izgradnju Crkve. Sveti je Augustin
napisao: „Neka ti Vjerovanje bude kao
ogledalo. Ogledaj se u njemu: da vidiš
vjeruješ li sve što priznaješ da vjeruješ. I sa
svoje vjere raduj se svaki dan.“
•

•

•

„Tko god se, dakle, prizna mojim pred
ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima.“ (Mt 10, 32.)
“Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u Hram, u kućama bi lomili kruh te u
radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranu hvaleći Boga i uživajući
naklonost svega naroda.“ (Dj 2, 46-47.)
„Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u
Bogu.“ (1 Iv 4, 15.)

